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Bed, bad, brood en de Pauluskerk
Waarom doen we in de Pauluskerk wat
we doen?
De diaconale opdracht van de Pauluskerk
Rotterdam is de in de Bijbel verankerde oproep
tot zorg voor de gemarginaliseerde medemens.
De Pauluskerk wil een diaconaal missionair
centrum zijn, dat streeft naar barmhartigheid,
vrede en heelheid van de schepping. We geven
onze bezoekers niet alleen vis, maar leren hun
tegelijkertijd zelf vissen. Daarbij is het belangrijk dat zij zelf toegang hebben tot de visvijver.
In onze Pauluskerk respecteren wij onze bezoekers met al hun eigenaardigheden, bieden
wij hun onvoorwaardelijke gastvrijheid, laten
we hen voelen dat zij welkom zijn en dat
begrippen als vrijheid en tolerantie hoog in
ons vaandel staan.
Mensen zonder verblijfspapieren
Al in 2010-2011 zagen wij in onze Pauluskerk
een sterke toename van het aantal mensen
zonder verblijfspapieren. Het gaat dan om
vreemdelingen die nog in procedure zitten en
om hen die uitgeprocedeerd zijn. Deze men-

sen klopten bij ons aan voor hulp. Natuurlijk
vangen wij als kerk deze mensen op. We kunnen niet anders en we willen niet anders. Het
is onze missie om op te komen voor mensen die
geen helper hebben. Omdat deze groep groeide, hadden we extra geld en extra vrijwilligers
nodig. Tegelijk vinden wij dat het de taak van
de overheid is om die mensen op te vangen en
niet van de kerk. Want: het is immers de overheid die er niet in slaagt om deze mensen te
laten vertrekken. Om dit probleem aan te kaarten, en om geld en vrijwilligers te werven, zijn
we in 2012 met steun van het Oranjefonds
gestart met een campagne waarin we pleiten
voor Bed, Bad en Brood. Een term die in de
Pauluskerk is bedacht en sindsdien actief

wordt uitgedragen. Deze term is inmiddels
landelijk overgenomen.
Mensenrechten
De overheid behandelt naar ons idee de asielzoeker niet als mens, maar als nummer en vervolgens wordt hij gecriminaliseerd. Mensen die
het enorm moeilijke besluit hebben genomen
om hun eigen land te verlaten – wat de reden
ook is - worden in Nederland behandeld als zijn
het criminelen. Volgens de Nederlandse overheid zijn vreemdelingen schuldig totdat het
tegendeel blijkt. De IND en de Dienst Terugkeer
en Vertrek jagen deze mensen de stuipen op
het lijf. Vluchtelingen worden verhoord, onder
druk gezet, opgesloten en bij nacht en ontij
van hun bed gelicht. In de afgelopen jaren is
het vaak gebeurd dat gezinnen uit elkaar werden gerukt. Zelfs kinderen werden hier tot voor
kort in de gevangenis gestopt. Er is sprake van
grote repressie jegens vluchtelingen. Het Nederlandse vreemdelingenbeleid is een schandvlek aan het worden op het blazoen van een
tolerante, open samenleving. Mensenrechten

zijn door Nederland met voeten getreden en
ons land is daarvoor veelvuldig op de vingers
getikt door tal van instanties.
Het Open Huis van de Pauluskerk
Deze opgejaagde vreemdelingen staan op een
gegeven moment op de stoep bij de Pauluskerk. Ze kunnen nergens anders meer naar toe.
Al hun menselijke waardigheid is hen afgenomen. Ze zijn uitgewoond en uitgeleefd, plat
gedrukt en murw geslagen door het Nederlandse systeem. Als er al een Pauluskerkmodel
bestaat, wil dat eigenlijk zeggen dat wij hen
behandelen, zoals we zelf ook behandeld willen
worden. En omdat we kerk zijn wordt dit uiteraard ook gevoed door de uitspraken van Jezus:
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‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten.
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik
was een vreemdeling en jullie namen mij op.’
En dus voorziet de Pauluskerk deze mensen van
bed, bad en brood. Maar er is meer. Hectische
en stressvolle levens kunnen in ons Open Huis
tot rust komen. De mensen die fysiek en mentaal uitgeput bij ons aankloppen, proberen we
stapje voor stapje weer iets van hun menselijke
waardigheid terug te laten vinden. Wij geven
hen het respect dat ieder mens verdient. Wat
wij doen is eerst puin ruimen. De ellende die is
aangericht door het Nederlandse systeem moet
eerst worden opgeruimd. Dat doen we door
het voeren van gesprekken van mens tot mens.
Gesprekken over zingeving en over een realis
tische toekomst. Ons doel is simpelweg om
mensen te helpen weer een perspectief en realistisch doel in hun leven te vinden. Soms betekent dat alles op alles zetten om alsnog in
Nederland een toekomst op te bouwen. En een
andere keer blijkt dat te zijn: terugkeren naar
het land van herkomst.
Wat moet er anders?
Het BBB akkoord van de coalitie is uiterst mager
en beperkt. Wij beschouwen het als een oplossing voor een politiek probleem en dan ook nog
een hele slechte oplossing. Mensen zonder verblijfspapieren schieten hier helemaal niets mee
op en de onderliggende problemen worden er
niet mee opgelost. Principieel vinden wij dat elk
mens in Nederland ongeacht juridische status
en zonder voorwaarden recht moet hebben op
bed, bad en brood, ook als je uitgeprocedeerd
bent. Dit is een mensenrecht. Onze overheid
moet zorgen voor snellere procedures, zonder
dat dit ten koste gaat van zorgvuldigheid. Versoepel de regelgeving omtrent de buitenschuldverklaringen. De ervaring leert dat veel mensen
echt niet terug kunnen keren, vaak omdat het
land van herkomst niet meewerkt. Echter, veel
te veel vluchtelingen komen daarvoor niet aanmerking, bijvoorbeeld omdat zij niet kunnen
voldoen aan de eisen omtrent identiteitspapieren. Daarnaast moeten we investeren in deze
mensen en hen helpen tot rust te komen en
zich te bezinnen op hun toekomst. En uiteraard
beseffen wij ook dat buitenlands beleid en
vreemdelingenbeleid met elkaar verband houden. Een focus van het buitenlands beleid op
economische kansen voor Nederland klinkt
mooi. Aan kansarme landen wordt steeds minder aandacht besteed. Veel vluchtelingen komen juist uit die landen. Nederland kan voorop
lopen in Europa om via diplomatieke wegen te
zoeken naar meer structurele oplossingen op
korte en langere termijn.
Geert Beke, voorzitter bestuur Pauluskerk

Steun de Pauluskerk

Team Pauluskerk loopt
marathon van Rotterdam

Als u het werk van de Pauluskerk wilt
steunen, kunt u een bijdrage storten op
een van de onderstaande banknummers:
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk:
NL17INGB0005450726

Op 12 april 2015 nam een team van vier lopers namens de Pauluskerk deel aan de
marathon van Rotterdam. In een estafetteloop namen Bastiaan, Eduard en Lisa elk 10
kilometer voor hun rekening, de afrondende ruim 12 kilometer werd afgelegd door
Edita. Een prachtige sportieve prestatie en een mooie promotie voor de Pauluskerk.

Commissie van Bijstand Pauluskerk:
NL30INGB0005566116
Vereniging Vrienden van de Pauluskerk:
NL42INGB0005173535
Pauluskerk Vluchtelingenwerk:
NL44INGB0000128044

Uit het Schrijverscafé
Op 29 maart 2015 overleed plotseling Francisca Clasquin. Ze was al ruim 25 jaar een trouwe en karakteristieke bezoekster, voor
wie de Pauluskerk een belangrijke plek in haar leven innam. Als eerbetoon publiceren wij haar laatste twee gedichten.

Mijn leven

Mijn hart zat

De spaarpot van

De spaarpot van

was roerloos

op slot

mijn hart is

mijn hart heeft

als steen

tot jij kwam

soms gevuld en

door de jaren

mijn bestaan

en er op bleef

dan weer leeg

heen een moeilijk

jaren ontkend

tikken.

een renteloze

breekbare opening

door mijn moeder.

Ik barstte mijn

lening gaf ik

gekregen.

rots open en

jou.

Rente moet je

weende mijn tranen.

De schuld heb

verdienen.

jij ruimschoots

Steel mijn vriendschap niet.

Mijn leven
was roerloos
als steen

Mijn leven nu

met een broer

is een roos

waarmee het

soms met dorens

contact los

aan mijn levenssteel

zand is.

mijn mysterie is

vergoed.
Schrijverscafé 18-3-2015 naar aanleiding van
Spaargeld van Toyo Shibaata

In deze rubriek publiceert de redactie, met instemming van
de auteur, een gedicht dat werd gemaakt tijdens het
“schrijverscafé”in de Pauluskerk.

dat ik hou van
Roerloos en

mijzelf en jou

vol ongeloof

mijn liefste.

was mijn leven
toen vader verdween
zonder afscheid.
Haar laatste gedicht in het Schrijverscafé op 25-3-2015
geïnspireerd door het gedicht Steen van Vasalis.
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Wanhopig en (weer) geschokt, dat was het overheersende gevoel bij het zien van de beelden uit de film die op 14 april jl. vertoond
werd in de Pauluskerk. Na het zien van de film “Where should the birds fly” was het ook lang stil in de kerkzaal. Een film gemaakt
door de mensen zelf uit Gaza. Al heb je zoveel beelden gezien, het blijft ontluisterend en grijpt je rechtstreeks naar de keel.

Een avond rondom Gaza in de Pauluskerk
Daarnaast komt er door de blokkade geen
cement naar binnen en veel bouwmaterialen
zijn verboden door de Israëlische bezetter.
Reden is dat met bouwmateriaal ook wapens
gemaakt zouden kunnen worden.

Het waren op deze avond twee films die we met
een klein, maar zeer betrokken gezelschap
keken. De eerste, was het ooggetuigenverslag
van de gruwelijke moordpartij in 2008, de
operatie Cast lead, waarbij enorm veel fosforbommen werden afgegooid op Gaza, met verschrikkelijke gevolgen. Als je hierdoor geraakt
wordt, blijft de fosfor branden, en dringt zich
al brandend in het lichaam.
We zagen daarnaast de vernederingen waar
de mensen in Gaza elke dag mee te maken
krijgen, ook in “vredestijd”. Vissers die met
jonge Europeaanse activisten, - de laatsten
dienden als vrijwillig menselijk schild - de zee
opgingen met gevaar voor eigen leven, omdat
ze continue door het Israëlische leger beschoten worden op open zee. Dit gebeurt overigens
ook als mensen proberen hun land te bewerken. Er hoeft dus niet eens sprake te zijn van
een “open” aanval op Palestina (men kan niet
spreken van oorlog, want er is geen Palestijns
leger), ook in rustiger tijden weet je als Palestijn
‘s ochtends niet of je de middag, laat staan de
avond, levend haalt.
De tweede film was een beeldverslag van het
bezoek dat Anja Meulenbelt bracht aan Gaza,
in september vorig jaar, direct nadat de vernietiging van Gaza was gestopt. Anja bezoekt
Gaza regelmatig maar je kon zien dat wat
zij daar aanschouwde, haar ook de woorden
benam. Ze was daar om de stichting Kifaia
(http://www.kifaia.nl) te helpen, vrienden te
bezoeken, mensen te helpen om het helen
enigszins mogelijk te maken. De mensen die
het overleefd hebben, kampen uiteraard met
enorme trauma’s. Er heerst dan ook een gelatenheid en toonbaar verlies aan wilskracht en
hoop.
De puinhopen zijn niet te overzien, het puinruimen is nog niet eens voor een fractie af.

Opvallend is dat de jonge strijdlustige Gazanen
voor het eerst spreken over vertrek. Het is ook
zo onvoorstelbaar, de wereld die toekijkt zonder dat er werkelijk iets gebeurt om de situatie
te veranderen. Zeker ook in Nederland waar
ook de nieuwe minister van Buitenlandse zaken
Koenders, recent niet veel meer kon melden,
dat de regering nog geen reden ziet om maatregelen tegen Israel te nemen omdat het
“strategische moment” hiervoor nog niet is
aangebroken.

De centrale vraag in het gesprek met de aanwezigen in de Pauluskerk luidde daarentegen
“hoe kunnen we druk zetten, naast het op
roepen tot boycot” en “waarom spreekt onze
regering zich niet eenduidig uit over de misdaden die begaan worden tegen de menselijk
heid?” Ondertussen ligt Gaza nog in puin. Er is
nog maar 5% van de toegezegde hulp overgemaakt. Er is helemaal niets in Gaza, overal is
een tekort aan.
PAIS Rijnmond die deze avond organiseerde,
richt zich op de solidariteit bij de Nederlandse
christenen met hun Palestijnse broeders en
zusters. Ja, ook de Palestijnse christenen lijden
onder de bezetting. Zij vragen ons, “kom en
zie” en vertel ons verhaal daar bij jullie.
Pauluswerk
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De avond werd afgesloten met een woordje
van een Colombiaanse jonge pastor die hier
op bezoek was bij de Dominicaanse broeders.
Hij vertelde dat in Colombia elke eerste zondag
van de maand in het teken stond van Gaza, en
dat er speciale offerandes werden gebracht, er
gebeden werd, en kleding en bruikbare spullen
voor de Gazanen werd ingezameld.
Ik dacht bij het naar huis fietsen aan het lied
van Leonard Cohen, en de zin “there is a crack
in everything, so the light can come in”. Echter,
Gaza is nu een woeste leegte met alleen puin.
Hier is geen “crack” meer waar nog een
sprankje hoop doorheen schijnt. Dat is waar
we nu zijn aanbeland. Hoop is er alleen als er
internationaal veel meer druk komt op Israel
om de situatie op zijn minst te humaniseren. Er

is nu al jaren sprake van dehumanisering van
Palestijnen en toename van haat en bitterheid.
Wat wij als PAIS groep kunnen doen is de kerkgemeenschappen ervan doorgronden dat zij
op zijn minst de Palestijnse christenen kunnen
steunen, en zich uitspreken over de schrijnende situatie waarin zij ook leven. Voor een ieder
van ons rest het uitspreken van solidariteit met
de Palestijnen, druk zetten op de volksvertegenwoordigers en het steunen van de boycot
beweging BSD.
Corien de Gier

Ik werk, dus ik mag er zijn
Over werk en wederkerigheid
Terwijl ik nadacht over een thema voor deze nieuwe uitgave van Pauluswerk, ontving ik
de uitnodiging voor het symposium dat op 26 juni plaatsvindt in de kerk: “Ondersteboven. Naar een economie voor ons allen”. Op het symposium worden verschillende aspecten van het economische domein besproken met als doel nieuwe vormen van solidaire
economie te introduceren in Rotterdam. Een economie “die de hele samenleving dient”.
Het is goed dat dit geïnitieerd wordt door de Pauluskerk, want naast haar kernactiviteit:
kerk zijn, en veilige (vrij-)plaats voor een ieder die aanklopt, is de Pauluskerk een podium
waar urgente maatschappelijke zaken worden besproken.
Zinvolle levensvervulling
Het is zo belangrijk om juist nu over werk te
spreken met elkaar. Werk wordt steeds meer gezien als plicht, en soms wordt het zelfs ingezet
als straf of maatregel. De titel “Ondersteboven”
is dan ook goed gekozen. Steeds meer zien we
dat zaken die vroeger normaal waren, nu omgekeerd worden. Zoals dat werken een plicht is in
plaats van een recht. Het recht op werk en de
voorwaarden die daarmee samenhangen, zoals
het recht op een redelijk loon, betaald verlof,
redelijke werkuren, een veilige en gezonde
werkplek, zowel geestelijk als lichamelijk, worden weggemoffeld onder het mom van het leveren van een tegenprestatie of het principe van
de wederkerigheid. Mooie woorden, maar werk
mag geen doel op zich zijn, of zoals nu helaas
voor velen geldt, iets waarvan je ongelukkig en
gedeprimeerd van raakt.
Wederkerigheid
Hierbij wordt de term “wederkerigheid” misbruikt door politici. Zij gebruiken het in hun verdediging van het beleid waarbij mensen die
geen betaald werk hebben, en dus afhankelijk
zijn van de gemeenschap, gedwongen worden
om door de overheid aangewezen taken uit te
voeren zonder dat er loon tegenover staat. Wederkerigheid is echter een term die een gelijkheid impliceert: de gelijkheid tussen de gever en
de ontvanger. En het gaat dan niet om het gelijk
oversteken want bij wederkerigheid is er vertrouwen. Het concept van wederkerigheid en
vertrouwen staat aan de basis van de rechtsstaat. Het is een voorwaarde voor een vreedzame samenleving. Dorien Pessers, juriste en publiciste omschrijft het als volgt:
“Wederkerigheid kan van vreemdelingen vrienden maken. Het is zorgwekkend dat in moderne
relaties wederkerigheid onder zware druk staat

van het streven naar gelijkheid. Een verklaring is
dat de moraal van de gelijkheid, Ik geef met de
bedoeling dat jij geeft, het ordenend beginsel
van de markt is, die met haar praktijk van gelijk
oversteken steeds meer domeinen van de samenleving binnendringt, ook het privé-leven”.
Werkritme
En dit laatste is nu merkbaar in het discours in
het politieke domein. Mensen die een uitkering
ontvangen omdat zij geen werk kunnen vinden,
moeten direct “terugbetalen”. De wijze waarop
er over hen wordt gesproken is alsof het een
groep mensen betreft die buiten de samenleving
staat. Er wordt verwezen naar het herstellen van
werkritme en structuur in hun leven. De mensen
die hierover naar buiten treden, - en dat gebeurt
steeds meer via de sociale media, - spreken over
intimiderende praktijken van casemanagers bij
sociale diensten, en geestdodend en nutteloos
werk waar men toe verplicht wordt. Werk dat
werd gedaan op de voormalige sociale werkplaatsen die in de bezuinigingen sneuvelden, of
werk dat in gevangenissen wordt gedaan, inclusief de bewakers die de duur van de pauzes monitoren. In 41 procent van de gevallen gaat het
om meer dan dertig uur per week. Kortom, we
zijn hier dus ver afgeraakt van werk als “zinvolle
levensvervulling”. En juist door deze omstandigheden raken mensen de verbinding met de samenleving kwijt en hun gezonde levensritme.
Arbeidstijden
Waarom zijn deze praktijken toch zo vervreemdend? Als we de geschiedenis van de werkende
mens bestuderen, is het wonderbaarlijk dat de
politici en beleidsmakers nog steeds gefocust
zijn op het “bezighouden” van iedereen, en het
liefst zo lang en regelmatig mogelijk. Werken op
zich is belangrijker geworden dan datgene wat
werk oplevert aan producten, kennis of zorg.
Wat steeds onbenoemd blijft in de discussies en
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debatten over werk is de technologische vooruitgang die al vele decennia voortschrijdt, en die
maakt dat de mens minder te doen krijgt in het
productieproces. De technologische vooruitgang lijkt niet te hebben opgeleverd wat het
beloofde: mensen tijd en middelen geven om
een “rijker” leven te leiden. Niet in materialistische zin, maar in de zin dat men tijd heeft om
zich te bezinnen op zaken die men echt belangrijk vindt naast werken en consumeren. De verkorting van de arbeidsduur vond gek genoeg
alleen in het begin van de 20e eeuw plaats. In
1919 werd de 40-urige werkweek vastgelegd.
Daarna is er niet veel meer veranderd qua arbeidstijden. Als je erover nadenkt is dit verbazingwekkend. We zouden er dus goed aan doen
om meer werk te delen en de volledige werkweek tot 24 uur terug te brengen.
Ambachten
Werken als een zinvolle levensvervulling, wat is
dat dan precies? Richard Sennett, filosoof, betoogt in zijn boek, De ambachtsman, de mens
als maker, dat ambachtelijkheid meer is dan vakmanschap. Het is een verlangen van de mens
om het werk aandachtig uit te voeren, als een
kunst en het resultaat te zien en te voelen. Om
terug te komen op het voorgaande, namelijk
het waardevolle concept van de wederkerigheid: Sennett gelooft dat de voldoening die iemand heeft van zijn werk, zijn weerslag heeft op
de gemeenschap waarin iemand leeft.
Het is dan ook positief dat er weer een herwaardering is voor de “maakindustrie”, ofwel de ambachten waarbij unieke producten worden gemaakt en waarbij de maker van begin tot het
einde betrokken is.
Tijd en rust
Laten we dus samen over werk praten op deze
manier, en de mensen die nu geen werk hebben
erbij betrekken. Mensen die geen betaalde arbeid verrichten de tijd en rust gunnen zonder
hen een stempel te geven. De invoering van een
basisinkomen zou hier verlichting geven, maar
dit is een ander onderwerp. Wellicht ontstaan er
vanzelf een ander soort banen of beter “ambachten”, waarbij mensen hun verborgen talenten ontdekken door in de leer te gaan bij bijvoorbeeld stadslandbouwers, broodbakkers en
timmerlieden. Mensen opjagen heeft alleen een
averechtse werking. Er is rust en solidariteit nodig en een andere visie op werk, namelijk als
een kwaliteitverhogende factor in het leven, in
plaats van een generator van afhankelijkheidsrelaties, zodat er weer sprake kan zijn van echte
wederkerigheid.
Corien de Gier

Ontwikkeling van talenten binnen de Pauluskerk
stimuleren: gesprek met vrijwilliger Lisa Hendriks
In een periode dat de Pauluskerk weer landelijk in de belangstelling staat vanwege de
discussie rond “Bed Bad en Brood”, heeft de redacteur aan het einde van een maandagmiddag een afspraak met Lisa Hendriks. Haar werk in het Open Huis zit erop voor die dag.
Lisa is afgestudeerd als sociaal pedagogisch
hulpverlener. Ze is drie dagen per week werkzaam bij een cultureel kunstzinnig centrum,
waar kinderen tussen de 4 en 12 jaar komen
werken aan talentontwikkeling. Een breed terrein dat naast leren koken, en het werken in
een moestuin ook het ontwikkelen en stimuleren van kunstzinnige en sociale vaardigheden
omvat.
Hoe kwam ze in contact met de Pauluskerk?
“Tijdens mijn studie deed ik met een groepje
een project in de oude Pauluskerk. Op kerstavond gingen we daar ook met elkaar pannenkoeken bakken, erg leuk”, vertelt Lisa. Ze
vervolgt: “Nadat ik was afgestudeerd ging ik
werken, maar had tijd over om nog iets extra te
doen. Daarom meldde ik mij bij de Pauluskerk.
Bij het Open Huis waren mensen nodig, daar
ben ik gaan werken op de maandagmiddag. Ik
werd ingewerkt door vrijwilligers die daar al
jaren werken. Ik heb veel van hen geleerd. Het

luisterend oor en gezelligheid geeft voldoening.
Naast Nederlands wordt er veel Engels en ook
Frans gesproken. Dat vind ik leuk en uitdagend
omdat je dan je talen een beetje op peil houdt.
Waarmee je moet leren omgaan, is het gegeven dat een aantal van de bezoekers soms anders reageert op situaties dan wij gewend zijn.
Ze zetten hun pakket met sociale vaardig
heden op een andere manier in. Ik moet dat
vaak uitleggen aan vrienden en kennissen. Die
begrijpen soms niet hoe het leven van de bezoekers zich heeft ontwikkeld. Sommige mensen in de Pauluskerk gaan anders met problemen om, reageren soms zeer direct en heftig
of ze verkrampen en steken als een struisvogel
hun kop in het zand. De vrijwilligers moeten
kunnen omgaan met al die karakters. Af en
toe moet je streng zijn. Er zijn bepaalde regels
waaraan iedereen zich moet houden, dat zorgt
ook voor structuur. Als medewerker moet je
ervoor zorgen de problemen van de bezoekers
niet mee naar huis te nemen. Het is belangrijk

Lisa beaamt dit en zegt: “Als pedagoog werk
ik met kinderen uit het Oude Noorden van
Rotterdam. Ze hebben vaak een moeilijke jeugd
en weinig stabiliteit thuis. Dat zie je terug bij
een aantal bezoekers van de Pauluskerk. Ze
worden achtervolgd door pech in het leven of
lijden onder een trauma. Maar, er zijn ook veel
artiesten in de Pauluskerk. Schrijvers, dichters,
schilders en muzikanten. Ook sporters of mensen die affiniteit hebben met koken of tuinieren. De ontwikkeling van talenten moeten we
stimuleren, dat geeft mensen kracht. Daardoor
komen mensen verder in hun leven: ontdek je
passie, maak je wereld.”
Lisa is ook betrokken bij een stadstuin, “de Vredestuin” bij de Pompenburg Ook daar weet ze
een link te leggen met de Pauluskerk. Ze vertelt:
”Met een aantal buurtbewoners ben ik als vrijwilliger werkzaam in de Vredestuin op vrijdag.
We verbouwen daar groente en fruit en we
willen er in de toekomst ook kippen houden.
Een viertal bezoekers van de Pauluskerk heb ik
weten te interesseren. Zolang het goed weer is,
werken ze mee. Bij slecht weer neemt de belangstelling begrijpelijkerwijze af. We hebben
een goede oogst, die voor een deel ook beschikbaar komt voor de Pauluskerk, zoals tomaten en aardappelen. Het is een project vóór
en dóór mensen.”

Lisa Hendriks: ontwikkeling van talenten
binnen de Pauluskerk stimuleren

is een mooie combinatie dat ervaren krachten dit
werk samen doen met nieuwe, jonge mensen.”
De redacteur vraagt wat haar boeit in die functie. Lisa antwoordt: “Het contact met de bezoekers is leuk. Je bouwt met sommigen een
band op. We doen spelletjes, maar maken
vooral veel kletspraatjes en maken toastjes op
maandagmiddag. De gesprekken die je hebt
kunnen soms ook best serieus en persoonlijk
worden, omdat je dan het levensverhaal van
iemand hoort en dat kan behoorlijk indrukwekkend zijn. Vluchtelingen en verslaafden
maken veel narigheid mee. Het bieden van een

de spanning die er wel eens is, te doorbreken
met humor. Zo kun je een confrontatie naar
mijn idee vaak voorkomen.
Een beetje structuur in het leven van mensen
doet veel goed: persoonlijke verzorging, lekker
eten, goed slapen, geeft de moed om door te
gaan.
Naast werken in het Open Huis lijkt mij de
Nachtopvang ook heel boeiend. Maar dat kan
ik op dit moment helaas lastig combineren
met mijn andere werkzaamheden.”
De redacteur veronderstelt dat de ervaring
vanuit haar dagelijkse werk goed van pas komt.
Pauluswerk
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De Pauluskerk was dit jaar goed vertegenwoordigd tijdens de marathon van Rotterdam. Vier
deelnemers liepen namens de Pauluskerk, ieder ongeveer 10 kilometer, in totaal samen de
gehele marathon van ruim 42 kilometer. Bastiaan (kosterij), Edita (kosterij), Eduard (nachtverblijf) en Lisa (Open Huis) leverden daarmede
een fraaie sportieve prestatie. “Ja, dat is allemaal goed gelukt”, roept Lisa enthousiast. We
hebben de Pauluskerk als karakteristieke organisatie goed kunnen promoten. Het startnummer op onze buik met daarop de vermelding
van de Pauluskerk werd onderweg geweldig
gewaardeerd, we kregen veel applaus!”
We gaan ons leuke gesprek afronden. De lezers
van Pauluswerk kennen Lisa al van de rubriek
“Wie had dat gedacht”, waarin ze een kort interview maakt met iemand die betrokken is bij
de Pauluskerk. “Dat is zorgvuldig werk, om iemand uit te kiezen, niet iedereen wil in de publiciteit”, zegt Lisa. In deze aflevering van Pauluswerk maken de lezers nu kennis met Lisa zelf.
We maken een geschikte foto als afsluiting.
Hans Valkenburg

Overpeinzingen van een “ambassadeur” van de Pauluskerk

Muziek van hoog niveau!

Het is nog te weinig bekend dat de Pauluskerk meer doet dan de opvang en begeleiding van allerlei mensen, die aan de rand van
de samenleving proberen te overleven. Kunst en cultuur nemen ook een voorname plek in. Schrijvers, dichters, schilders, tekenaars
en muzikanten krijgen volop ruimte in de Pauluskerk.

1

2

3
1
Arie van der Pol
opent het concert

4

2
Kees van Goeverden
met de twee sopranen
3
Regien Boerrigter
aan de piano
4
Jan Blankers sluit het
concert af met een
werk van Bach

Toen de oude Pauluskerk werd gesloopt na de
sluiting in 2007, moest het fraaie Van Vulpenorgel uit 1961 wijken. Het was te groot om te
worden geplaatst in de nieuwe Pauluskerk.
Het orgel werd overgedragen aan een kerk in
Sommelsdijk. Na veel inspanning slaagden de
organisten van de Pauluskerk erin een prachtig
Flentroporgel te verwerven voor de nieuwe
kerk. Het orgel is afkomstig uit Dinteloord en
werd gebouwd in 1951. De eerste klanken van
het orgel waren al te horen op de avond van
de feestelijke openingsdag van de nieuwe kerk
in juni 2013. Daarna is en wordt hard gewerkt
om het orgel in goede conditie te brengen en
te houden.

Onder leiding van organist Jan Blankers wordt
elke maand op een donderdagavond een concert georganiseerd. Op 21 mei 2015 stond
een mooi en gevarieerd programma op de
agenda. Organist Arie van der Pol opende met
het “Praeludium in C BWV 846” van Johann
Sebastian Bach. Hij vervolgde met werken van
Pachelbel en Boyvin.
Daarna speelde organist Kees van Goeverden
werken van Camille Saint Säens en César Franck.
Hij werd bijgestaan door de sopranen Noks
Nauta en Trui Visser. Vervolgens speelde Regien Boerrigter op de piano drie werken van
Frédéric Chopin.
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Jan Blankers bracht hierna orgelwerken ten
gehore van Willem Vogel, Hans Friedrich Micheelsen en Aart Bergwerff. Hij sloot het concert af met de schitterende Fantasia “Komm,
Heiliger Geist, Herre Gott” van Bach. Met dat
laatste stuk werd bevestigd dat zowel voor gelovigen als voor ongelovigen nauwelijks valt te
ontkennen dat het werk van Johann Sebastian
Bach, de menselijke maat ver te boven gaat.
De muziekliefhebbers weten nog niet massaal
de weg te vinden naar de muziekavonden in
de Pauluskerk. Indien de organisatoren het
hoogstaande niveau van het laatste concert
weten vast te houden, verdienen deze uitvoeringen beslist meer publiciteit!
Hans Valkenburg

“Wie had dat gedacht”

Degene die ik geïnterviewd heb voor dit stukje is Rob.
Naam:
Rob is zijn roepnaam maar eigenlijk heet hij
Robbie.
Geboren:
Rob is in 1966 geboren in Paramaribo, Suriname.

Hobby’s:
Rob houdt van sport, in het bijzonder kickboksen. Verder vindt hij het fijn om te reizen, op
één plek blijven is niks voor hem. Uiteindelijk
zou hij ook wel terug willen naar Suriname om
daar zijn oude dag door te brengen.

Opgegroeid:
Toen Rob 4 jaar was, is hij naar Nederland gekomen. Hij heeft tot nu toe al die tijd in Nederland gewoond. De eerste herinnering die hij als
kind had uit Nederland, was de eerste keer
toen hij sneeuw zag en voelde. Dit was een
heel bijzondere ervaring voor hem. Later heeft
hij LTS gevolgd, machine bankwerker. Rob
heeft verschillend werk gehad zoals, kapper, in
de bouw en bij Humanitas. Verder heeft hij
ook veel gesport, voornamelijk kickboksen. Dit
deed hij op professioneel niveau.

Geluksgetal:
Na even nadenken noemt Rob het getal 13 als
geluksgetal. Op de vraag “waarom 13?” antwoord hij: over het algemeen kiezen mensen
voor het getal 7. Ik vind 13 een mooi getal en
dat dit getal “ongeluk” zou brengen vind ik
een mythe. Hij is geboren op de 13e dus dit
getal past bij hem.

Motivatie:
Op de vraag wat hem motiveert in het leven,
antwoord Rob dat hij een goed leven wil. Dit
houdt volgens hem in, niet afhankelijk zijn van
anderen. Je eigen koers varen, dit vindt hij belangrijk.

Lievelingsmuziek:
Voornamelijk rustige muziek. Anita Baker vindt
hij fijn om naar te luisteren, vooral de teksten
die over het leven en de liefde gaan spreken
hem zeer aan.
Lisa Hendriks

Lievelingskleur:
Baby blauw, dit omdat het mooi kleurt bij een
donkere huid.
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ACTIVITEITEN PAULUSKERK
Open Huis
Iedere dag van de week ➔ 9:00 - 21:00 uur
Open Atelier
Iedere maandag ➔ 13:30 - 16:30 uur
Medische dienst (uitsluitend op afspraak)
Voor het maken van een afspraak:
Telefoon 010 - 4135600 (maandag t/m donderdag)
Eethuis
Iedere dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond
➔ 17:30 - 18.30 uur
Voedselbank
Elke vrijdag ➔ 9:30 - 11:30 uur
Juridisch inloopspreekuur
Iedere dinsdagmiddag ➔ 13:00 - 17:00 uur
Vluchtelingenspreekuur 			
Iedere dinsdag ➔ vanaf 11.00 uur
Iedere donderdag ➔ vanaf 14.00 uur
Maatschappelijk werk spreekuur
Iedere dinsdag ➔ van 9.30 - 16.00 uur
Iedere donderdag ➔ van 9.30 -12.00 uur
Kledinghuis
Iedere dinsdag-, donderdag- en vrijdag
➔ 9:00 - 16.00 uur
Taallessen / Muziekavond
(voor informatie: www.pauluskerkrotterdam.nl)
Avondgebed				
Iedere vrijdagavond ➔ 20:00 uur
Kerkcafé
Iedere werkdag ➔ 12:00 - 13:00 uur
Zondagmiddag ➔ 17:00 - 18:00 uur
Kerkdienst
Elke 1e zondag van de maand ➔ 10:30 uur
Begeleide stilteviering
Elke 2e zondag van de maand ➔ 10:30 uur
Engelstalige dienst
Elke 3e zondag van de maand ➔ 10:30 uur
Wake bij Detentiecentrum
Rotterdam (Zestienhoven)
Elke 1e zondag van de maand
➔ 19:00 - 20:00 uur
Bezoekadres Pauluskerk:
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam.
Voor meer informatie over activiteiten van de
Pauluskerk zie ook www.pauluskerkrotterdam.nl

COLOFON
Pauluswerk beschrijft activiteiten van de
Pauluskerk en is bedoeld voor leden, vrienden
en belangstellenden van de Pauluskerk.

REDACTIE
Dick Couvée, Corien de Gier en
Hans Valkenburg. Het eerstvolgende nummer
verschijnt oktober 2015. Reacties, mededelingen
en bijdragen voor dit nummer kunnen tot
uiterlijk 25 september 2015 gestuurd worden
naar: Stichting Samen 010,
Hang 7, 3011 GG Rotterdam
tel.: 010 - 466 67 22
e-mail: info@samen010.nl
Plaatsing is ter beoordeling aan de redactie.
Ontwerp: Studio Voetnoot, Utrecht Druk:
Drukkerij Kapsenberg van Waesberge, Rotterdam

